Intencje Mszalne
14.09 - 27.09
Poniedziałek
14.09
7.00 Za + matkę Marię z ok. 100 roczn.
urodzin, + ojca, ++ siostry Urszulę,
Małgorzatę, Irenę
18.00 Za + Ewelinę Solik od przyjaciółki
Wtorek
15.09
7.00 Do Miłosierdzia Bożego i MB
Częstochowskiej w intencji Marzeny
z okazji urodzin
18.00 Za + Aleksandrę Kaminów
od rodziny i znajomych
Środa
16.09
7.00 W intencji rodziny
18.00 Za + Izoldę Pieprzyca w 1 roczn.
śmierci
Czwartek
17.09
16.30 Za + Leona Szalewskiego w 7 roczn.
śmierci
18.00 Dz. – bł. w intencji Krystyny
Ryglewicz z okazji 70 roczn. urodzin
Piątek
18.09
7.00
18.00 Za + męża Ryszarda Kołacz
w 25 roczn. śmierci, syna Edwarda
w 3 roczn. śmierci, ++ rodziców
i rodzeństwo z obu stron
Sobota
19.09
18.00 Dz. bł. w intencji Marianny
i Włodzimierza Matera z okazji
40 roczn. ślubu i rodziny
Niedziela
20.09
7.30 Za + męża Krystiana, ++ rodziców
9.00 Za + Jana Bieleckiego w 12 roczn.
śmierci, ++ z rodziny Bieleckich,
Ciurzyńskich
10.30 W intencji rodziny Jakubczyk
12.00 Dz. bł. w intencji Amelii
Staromiejskiej i Poli Cierepioł
z okazji 1 roczn. urodzin
15.00 /skansen/
17.00 Dz. bł. w intencji Marleny Sikora
z okazji 1 roczn. urodzin

Poniedziałek
21.09
7.00 Za + Jacka Piotrowskiego,
++ rodziców z obu stron
18.00 Za + męża Mieczysława Jasińskiego,
++ rodziców z obu stron
Wtorek
22.09
7.00 Za ++ z rodzin Kołaczkowski, Mazur,
Poprawski
18.00 Za + Edwarda Sobczak w 10 roczn.
śmierci
Środa
23.09
7.00 W intencji V Róży Różańcowej
p/w św. Ojca Pio
18.00 Dz. – bł. w intencji Ewy Zuber
z okazji 75 roczn. urodzin
Czwartek
24.09
16.30 W intencji dzieci przedszkolnych,
rodziców i wychowawców
18.00 Za + męża Marka Adamieckiego
w 2 roczn. śmierci, ++ rodziców
Genowefę i Józefa
Piątek
25.09
7.00
18.00 Za + Jerzego Nowaka w 4 roczn.
śmierci, ++ z rodziny Nowak, Gaweł
Sobota
26.09
18.00 Za + syna Grzegorza w roczn. śmierci
Niedziela
27.09
7.30 Za + Wiktora Wrana z ok. urodzin,
++ z rodzin Wrana, Matuszyński,
++ dziadków
9.00 Za ++ rodziców Wandę i Eugeniusza
10.30 Za + matkę Małgorzatę Zdunek, męża
Wilhemla Ochmańskiego 15 roczn.
śmierci, ++ z obu stron
12.00 Dz. bł. w intencji Wiesławy Bluszcz
z okazji 50 roczn. urodzin
15.00 /skansen/ Dz. bł. w intencji Ewy
i Marka Muskałów z okazji
25 roczn. ślubu
17.00 Za + Irenę Santura w 1 roczn. śmierci,
+ męża Józefa , ++ z pokrewieństwa

WAWRZYN
www.wawrzyniec-chorzow.katowice.opoka.org.pl

DWUTYGODNIK PARAFII p.w. ŚWIĘTEGO WAWRZYŃCA W CHORZOWIE 355/2015

Synowska Prośba do Ojca Świętego Franciszka
O przyszłość rodziny wobec zbliżającej się sesji Synodu
Najczcigodniejszy Ojcze Święty,
Wobec zbliżającej się kolejnej sesji Synodu ds. Rodziny, która ma się
odbyć w październiku 2015 roku, z synowskim oddaniem zwracamy się do
Waszej Świątobliwości, by wyrazić zarówno nasze obawy, jak i nadzieje
dotyczące przyszłości rodziny.
Nasze obawy wynikają z doświadczeń całych dekad rewolucji seksualnej, promowanej przez sojusz potężnych organizacji, sił politycznych oraz
mediów, które ustawicznie działają przeciwko samej istocie małżeństwa
jako podstawowej komórki społecznej. Począwszy od tzw. Rewolucji Majowej roku 1968, doświadczamy stopniowego narzucania praw i zwyczajów moralnych przeciwnych tak prawu naturalnemu, jak i Bożemu. Czynione jest to z taką siłą, że w wielu miejscach uczy się anormalnej „teorii
gender” już od wczesnego dzieciństwa.
Wobec tego ideologicznego porozumienia wspomnianych sił, katolicka nauka o Szóstym Przykazaniu, będąca Prawem Bożym, jaśnieje niczym
światło latarni morskiej pośród zalewu hedonistycznej propagandy. Rzesze
ludzi nękanych przez złowrogą ideologię zwracają się ku ewangelicznemu
ideałowi rodziny – wielodzietnej, cnotliwej i żyjącej w zgodzie z prawem
naturalnym.
Wasza Świątobliwość, w świetle informacji rozpowszechnianych podczas ostatniego Synodu, z bólem zauważamy, że dla milionów wiernych
katolików światło tej latarni zostało przyćmione przez inwazję rozmaitych
lobby, promujących antychrześcijański styl życia. W istocie zauważamy
ogólne zamieszanie spowodowane wrażeniem, jakoby w Kościele powstał
wyłom, który mógłby doprowadzić do zaakceptowania cudzołóstwa poprzez dopuszczenie rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach cywilnych, do Komunii Świętej, a nawet że Kościół hipotetycznie zaakceptowałby związki homoseksualne, w sytuacji, gdy praktyki takie są kategorycznie
potępione jako sprzeczne z Prawem Bożym i naturalnym.
Jednakże paradoksalnie to zamieszanie to rodzi w nas nadzieję.
Wszak w takiej sytuacji słowo Waszej Świątobliwości to naprawdę
jedyny sposób, by wyjaśnić zamęt narastający pośród wiernych. Słowo Ojca Świętego zapobiegłoby „rozmywaniu” nauczania Jezusa Chrystusa
i rozproszyło ciemności przesłaniające przyszłość naszych dzieci.

Błagamy Cię, Ojcze Święty, o takie słowo! Czynimy to z sercem
przepełnionym oddaniem dla Waszej Świątobliwości oraz wszystkiego,
co Wasza Świątobliwość reprezentuje. Mamy pewność, że słowo Biskupa
Rzymu nigdy nie rozdzieli duszpasterskiej praktyki od nauki ustanowionej przez Jezusa Chrystusa i Jego namiestników, bowiem to tylko powiększyłoby panujący chaos. Wszak nasz Zbawiciel nauczał z całą jasnością, iż musi istnieć zgodność pomiędzy prawdą i życiem (J 14,6-7).
Przestrzegał nas także, że jedynym sposobem by nie upaść, jest wcielanie
w życie Jego nauki (Mt 7, 24-27).
Prosząc o apostolskie błogosławieństwo, zapewniamy o naszej modlitwie do Świętej Rodziny – Jezusa, Maryi, i Józefa – o światło dla Waszej Świątobliwości w tych niesłychanie ważkich okolicznościach.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na miesiąc wrzesień:
Intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości kształcenia się i pracy
dla wszystkich ludzi młodych.
Intencja misyjna: Abyśmy katecheci dawali świadectwo życia
zgodnego z wiarą, którą głoszą.

Przyjęli chrzest
15.08 – Hanna Sobek
30.08 – Franciszek Jakubczyk
22.08 – Maksymilian Wojtynek 30.08 – Amelia Maleszko
22.08 – Adam Kościelny

Sakrament małżeństwa przyjęli:
6.08 – Marek Panfil i Daria Jędrychowska
8.08 – Krzysztof Wroński i Aneta Salińska
8.08 – Rafał Słowik i Justyna Wieczorek
8.08 – Wojciech Wiatr i Iwona Chmielewska
15.08 – Tomasz Sirko i Katarzyna Henek
20.08 – Artur Weis i Justyna Bukowska
22.08 – Dominik Ledwoń i Katarzyna Krzyż
22.08 – Paweł Stebnicki i Monika Kozubal

Odeszli do Pana
1.09 – Sylwia Pawłowska

W czwartek o godz. 16.30 Msza św. szkolna, o godz. 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu zakończone Koronką do Miłosierdzia Bożego.
W sobotę o godz. 17.30 różaniec św. i okazja do spowiedzi św.
W niedzielę o godz. 10.10 Koronka do Miłosierdzia Bożego prowadzona przez
Dzieci Maryi.
W niedzielę (13.09) przypada XXIV Niedziela Zwykła w tym dniu czcimy Matkę Boską Fatimską, o godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo fatimskie oraz
Mszę św. w intencji czcicieli. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej
parafii, na nowe ławki na chór i do przedsionka oraz remont więźby dachowej.
W poniedziałek (14.09) przypada święto Podwyższenia Krzyża Św. Niech to
będzie okazja do refleksji nad miejscem krzyża w naszym życiu i zatroskania się
o nasze krzyże domowe, w zakładach pracy, szkołach urzędach.
We wtorek (15.09) przypada wspomnienie NMP Bolesnej, o godz. 18.40 odbędzie się spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
W środę (16.09) przypada wspomnienie św. męcz. Korneliusza, pap. i Cypriana
bpa.
W piątek (18.09) obchodzimy święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i
młodzieży, w tym dniu czcimy Miłosierdzie Boże, po Mszy św. o godz. 7.00 zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę (20.09) przypada XXV Niedziela Zwykła. Kolekta będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ, a przed kościołem zbiórka na Światowe Dni
Młodzieży.
W poniedziałek (21.09) obchodzimy święto św. Mateusza Ewang.
W środę (23.09) przypada wspomnienie św. Ojca Pio z Petrelciny, o godz. 7.00
odbędzie się Msza św. w intencji róży różańcowej p/w św. Ojca Pio, wszystkich
członków Żywego Różańca serdecznie zapraszamy.
W czwartek (24.09) o godz. 16.30 odbędzie się Msza św. w intencji dzieci przedszkolnych ich rodziców i wychowawców z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
W piątek (25.09) przypada wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa.
W sobotę (26.09) przypada wspomnienie św. Wincentego a Paolo. W tym dniu
odbędzie się XVI Pielgrzymka Chorzowian do Matki Boskiej Piekarskiej. Początek o godz. 14.00 na kalwaryjskim wzgórzu, o godz. 14.10 Droga Krzyżowa,
o 15.30 okazja do spowiedzi św., o godz. 16.00 Msza św. sprawowana przez kapłanów naszego Miasta. Słowo Boże wygłosi ks. Janusz Wilk, prefekt w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym.
W niedzielę (27.09) obchodzimy XXVI Niedzielę Zwykłą. Kolekta będzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
W dniach od 29.08 do 25.09 w naszej parafii staż duszpasterski będzie odbywał
kleryk naszego Seminarium Łukasz Kosielak. Kleryka przygotowującego się do
święceń kapłańskich polecamy modlitwom wszystkich wiernych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

W parafii św. Jadwigi czynny jest stały konfesjonał od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 i 15.30 – 17.30.

Przed każdą poranną Mszą św. o godz. 6.30 jest odmawiany różaniec św.
w intencjach Kościoła i świata.
We wtorek o godz. 17.40 nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Parafialne konto bankowe:
Bank Zachodni, Oddział w Chorzowie, Nr 21 1500 1894 1218 9003 5546 0000

